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Kontich zondag 9 oktober –  12.00 uur - concert in de Sint-Martinuskerk – 
Gemeenteplein in samenwerking met Calcant vzw. Felipe Verissimo (Porto) 
bespeelt het historische Feugère – orgel. Beatrijs van Craenenbroeck 
brengt poëzie hoofdzakelijk van Anton van Wilderode. Felipe Verissimo is 
organist aan de Lupa – kerk in Porto. Een kerk met een heel belangrijke 
muziektraditie.  Hij bespeelt daar een reusachtig mechanisch orgel in 1995 

gebouwd door de firma Jann (D). De toegang is gratis  
 

Beveren-Waas kasteel Cortewalle – zondag 23 oktober – 11.00 uur 
– Presentatie van de nieuwe bundel Cortewalle, ter gelegenheid van 
de viering 20 jaar CC Ter Vesten.  Na een uitgave in 8 talen daarna in 

12 talen wordt nu een uitgave met het gedicht 
‘Cortewalle’ van Anton van Wilderode in 25 
talen voorgesteld. Het feestelijk gebeuren is 
een organisatie van het CC Ter Vesten, onze 
Internationale Vriendenkring en de Gemeente Beveren. Vanaf 
augustus kan je reserveren, wees er vlug bij de plaatsen zijn zeer 
beperkt, gezien er een groot deel van de Verlatzaal zal gereserveerd 
zijn voor de Gemeente zelf!   

Tel. 03/658.72.41 e-mail: antonvanwilderode.internationaal@outlook.be 
 

Beveren-Waas zondag 18 december 11.00 uur – Jaarlijks poëtisch kerstconcert. 
Wij kozen dit jaar voor de muzikale ondersteuning voor het Ensemble 
Demi-sec. Het trio bestaat uit Philippe Cassiers klarinet en saxofoon, 
Dirk Poel; gitaar en Kris Van Daele contrabas. Buiten kersttonen komen 
ook blues en folk evenals weemoedige melodieën uit de Balkan aan 
bod. Het ensemble bestaat 23 jaar en staat bekend om zijn gevarieerd 
en stijlvol programma. Beatrijs van Craenenbroeck brengt een even 
gevarieerd aantal gedichten van Anton van Wilderode en dichters uit 
binnen- en buitenland. Receptie.  Reserveren vanaf 22 juni op het nr. 
03 750 10 00 of www.tervesten.be. Tickets 16,00 euro.   

 

Monotype voorpagina: Beatrijs van Craenenbroeck 
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Goede vrienden, 
 
Zoveel vocht en zoveel warmte de laatste weken, alles in de tuin schijnt zich aan een 
tropisch klimaat aan te passen. Een weelderig paradijsje werd het tijdens de rododendron 
bloei. Helaas loert in dat paradijsje ook weleens gevaar, teken bijten er ook! 
Uit mijn bloedanalyse bleek dat een van die minuscule engerds besmet was terwijl ze zich 
aan mijn bloed tegoed deed. Gelukkig liep het goed af. Warmte en vocht en men ziet de 
planten groeien, dan maar snoeien tegen de sterren op, vermoeiend maar het komt je 
spieren ten goede en je spaart er een fitness abonnement mee uit.  
Hoe komt het toch dat ik zo verduiveld graag in mijn tuin zit?  Nietzsche heeft daar een 
antwoord op: “Wij verblijven zo graag in de vrije natuur omdat die geen mening over ons 
heeft”. Nu, dat is zijn mening, ik denk dat mijn tuin graag heeft dat er zo een woelmuis als ik 
rondloopt.  
   
Naar de inhoud van deze nieuwsbrief dan.  Onze medewerker Stijn Vanclooster verbluft eens 
te meer met zijn bijdrage ‘De eerlijkheid van de belijdenis, Anton van Wilderode over 
Maurice Gilliams’. 
Toen hij me vertelde wat hij van plan was te bespreken dacht ik ‘je moet er maar opkomen’ 
en toen ik het las ‘je moet het maar kunnen’. Lees het en je verrijkt je kennis drievoudig; 
betreffende Maurice Gilliams, Anton van Wilderode en de schrijver van het stuk Stijn 
Vanclooster zelf.  Stijn vroeg me wat ik ervan dacht, ik heb geantwoord met één woord 
‘chapeau’. 
 
Pagina 10 t/m 13, beeldverslag van ons poëtisch concert op 14 oktober 2015 in de Belgische 
ambassade in Den Haag. Het programma viel bij het publiek erg in de smaak. Ik heb het 
programmablad volledig opgenomen zodat u even mee kunt genieten. Een collage met het 
gedicht ‘Binnenin’ en het gedicht ‘De rechterhand’ in het mooie handschrift van Anton. 
De foto’s zijn van de video overgenomen, die stond op een statief, de kwaliteit is echter niet 
zo goed. Tijdens de gezellige en copieuze receptie werden veel contacten gelegd, wij kijken 
uit naar een vervolg in Nederland. 
 
Hundisburg 15 november 2015 ‘Anton van Wilderode umgeben von musikalischen Perlen 
aus Flandern’. Een pracht van een kasteel waar ons concert plaats vond. Een pas 
gerestaureerde zaal waarvan de plafondschilderingen een hemelse bijdrage leverden boven 
de muziek van Jan van Mol, harmonium, Mathias Müller piano, Cristel De Meulder zang, 
Beatrijs van Craenenbroeck en Walter Moens voordracht. Wij droegen voor zonder micro 
maar de akoestiek was zeer goed. Onze medeorganisator ter plekke Matthias Müller was 
een gelukkig man, een volledig gevulde zaal en een publiek, dat duidelijk zijn appreciatie liet 
blijken, een publiek dat ook voor de eerste keer kennis maakte met de poëzie van Van 
Wilderode, veel interesse tijdens de receptie, waar onze uitgaven ter beschikking lagen, veel 
vragen rond de dichter en onze vereniging.  
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Temse zondag 6 december ‘Vlaamse Lyriek in woord en muziek’ concert in samenwerking 
met het Ernest van der Eykenfonds vzw. Aan de piano Ad van Sleuwen, Cristel De Meulder 
zang, Beatrijs voordracht. Een feestzaal in het gemeentehuis op een zondagmorgen een 
publiek in goede stemming. Het werd een eerbetoon aan Ernest van der Eyken, en Anton 
van Wilderode. Ernest was een vriend van Anton en ik heb hem ook zeer goed gekend, 
enkele van mijn gedichten werden door hem getoonzet. In haar eindtoespraak benadrukte 
schepen van Cultuur mevrouw Lieve Truyman hoe waardevol, en kwaliteitsvol zij dit concert 
vond. Voorzitter Willem van der Eyken ziet samen met ons uit naar een volgende 
samenwerking. 
 
In de rubriek ‘mededelingen’ starten wij met het boek ‘Leven en werk van Anton van 
Wilderode’ door ons lid Roger Tempels, Roger heeft er zeven jaar aan gewerkt! Op pag. 18 
en 19 vindt u alle informatie betreffende deze kanjer van een boek dat 736 bladzijden telt. 
Wij hebben ook een pagina voorzien voor Christina Guirlande, die ‘stadsdichter’ is benoemd 
van Dendermonde. Verder is er ook Suzanne Vrolijk met haar boeiende boek ‘Geschenk voor 
Daniel’ en nog een heel aparte mededeling rond ons lid Jef Ongena. 
Op onze laatste bladzijde helaas weer een ‘Wie gaat, wat blijft’ met afscheid van dichter 
Emmy Swerts. 
 
Afscheid, altijd weer, maar het hoeft niet altijd met drama gepaard te gaan. Toen ik afscheid 
nam van mijn echtgenoot was een van de dingen die ik hem vroeg: “Schat, als ik aankom, 
maak er dan een groot feest van hé”. En als ik dan daar ben, ga ik voor iedereen die in mijn 
leven iets betekenden (jullie zijn er ook bij), bij elke aankomst op ‘de overoever’, een groot 
feest organiseren. En dan maar feesten tot in de eeuwen der eeuwen, zonder amen! Mijn 
kinderziel heeft weer de bovenhand vandaag. 
Goede vrienden, veel zon en zegen (niet teveel regen), en een heerlijke zomer toegewenst. 
 
Als altijd zeer genegen groeten van huis tot huis   
 

 
 
 
 
Zo prachtig staan de Anton van Wilderoderozen erbij in de 
rondel in de rozentuin van Schloss Haldenstein. Ons Zwitsers 
lid Agnès Indermaur houdt ons met regelmaat op de hoogte 
over de groei en bloei van deze mooie rozen. De lange rij 
rozen aan de buitenmuur stond echter nog in de knop. Te 
weinig kleur voor een mooie foto. Hartelijk dank Agnes!  
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De eerlijkheid van de belijdenis. Anton van Wilderode over 
Maurice Gilliams.                               Stijn Vanclooster 
 
 
Weemoedigheid, vergankelijkheid, eenzaamheid, 
onbereikbaarheid – het zijn enkele grondthema´s in de poëzie van 
Maurice Gilliams (1900-1982). De dichtkunst van deze 
Antwerpse tijdgenoot van Anton van Wilderode zal literaire 
fijnproevers altijd blijven boeien. Hoewel Gilliams als dichter 
sterk evolueerde, waarbij zijn werk een steeds strakkere en koelere 
vormgeving ging vertonen, zodat hij uiteindelijk door 
literatuurhistorici als ´expressionist´ werd neergezet, bleven 
enkele uitgesproken romantisch-individualistische thema´s in het 
werk een dragende rol spelen. Typerend is in dit verband het vaak 
gebloemleesde gedicht ´Winter te Schilde´, dat er bij zijn eerste verschijnen als volgt uitzag: 
 
     Het is een vlakte waar geen moeders wonen; 
     het sneeuwt, en blinder zwellen de moerassen. 
     De stilte vriest aan ´t warhout der gewassen, 
     langs donkre paden naar helle kerkhoven. 
 
     Maar wiegeliedren hoort men nergens ruischen, 
     geen winteravondzangen brengen vrede. 
     De natte honden bassen aan hun keten; 
     de bruine ratten dringen in de huizen. 
 
     Daar rusten, donker-weg, de ronde brooden, 
     het karig voedsel voor de bittre dagen. 
     En alles wat een menschenziel kan klagen 
     verkropt zij in der dooden zoete namen. 
 
                                               (Uit: Het verleden van Columbus, 1938) 
 
 
Het gedicht ademt de sfeer van de héle Gilliams, zoals we die onder meer kennen uit Elias, of 
het gevecht met de nachtegalen (1936). In die novelle, de wellicht bekendste titel van Gilliams, 
fungeert het kasteel, dat van elk contact met de maatschappij is afgesneden, als symbool van de 
eenzaamheid, van het sociale en geestelijke isolement van zijn bewoners.  
Als ik bovenstaand gedicht lees, is Van Wilderode niet ver weg. Zeker in de vroegere gedichten 
van Gilliams, met een vaak opzettelijk-archaïsche woordkeuze en traditionele strofenbouw, 
moet Van Wilderode iets van zichzelf en zijn eigen literatuuropvattingen hebben herkend.  
     Verwonderd was ik dan ook niet, toen ik ontdekte dat Van Wilderode erg van Gilliams´ 
poëzie hield. Hij heeft over die liefde zelf geschreven in een huldetekst voor de Koninklijke 
Academie van Nederlandse Taal- en Letterkunde (1976). ´Maurice Gilliams, de grote 
alleenloper´ is die hulde typerend getiteld.1  
 

                                                      
1 In: Verslagen en Mededelingen van de Koninkl. Academie voor Nederl. Taal- en Letterkunde, 1976, p. 314-325. 
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De dichter die wij met dit tijdschrift eren bespreekt daarin, om te beginnen, uitvoerig Gilliams´ 
gedicht ´Elegie´, dat al dateert van 1921 en deel uitmaakt van de bundel Eenzame vroegte 
(1928). Zijn schitterende analyse van het gedicht zal uitlopen op een samenvattende duiding 
van heel Gilliams´ oeuvre, die in de eerste plaats verraadt wat voor een goede lezer de dichter 
uit het Waasland was – hij blijft een onvolprezen poëziekenner en interpretatiekunstenaar. 
 
     Het gedicht ´Elegie´ heeft altijd al zijn ´bijzondere aandacht´ gehad. Het was het allereerste 
gedicht van Gilliams dat hem onder ogen kwam, in de studiezaal van het college te Sint-Niklaas, 
rond 1937. Hij vond het gedicht ´tegelijk helder én duister´, en net dát fascineerde hem. 
´Helder´, schrijf hij, ´want de verwoording stelde minder problemen dan de overige poëzie 
waarin wij klassikaal werden ingewijd´, maar ook ´duister, vooral in de tweede van de drie 
strofen, vanwege de voor mij nog moeilijk benaderbare samenhang van de beelden.´ Moeiteloos 
kan Van Wilderode zich ´de aparte sensatie´ voor de geest halen die de lectuur van de eerste 
woorden bij hem wakkerriep:  
 
     Zondag op het land.  
     Roken en door ´t venster staren:  
     linden voor de gevel,  
     trage knapen gaan voorbij.  
 
Een herkenbaar landschap voor de lezer op het internaat Van Wilderode: hij had ze beleefd, 
´die melancholische, eindeloze zondagen op de buiten zonder vertier´, zondagen van ´Wachten, 
maar op wàt? In de lijst van het raam staan de roerloze linden en lopen de trage knapen langs. 
Ik zág het´, schrijft hij, en ´misschien zelfs met een vleugje heimwee want de zondagen op het 
internaat waren nog troostelozer dan die thuis.´ Maar de ́ rust-in berusting´ is slechts schijnbaar, 
en wordt bij Gilliams doorbroken: ´ze wordt bedreigd door verstorende elementen: 
 
     de verre treinen  
     de grachten  
     de vergezichten  
     de klokken  
     de dorpen  
     de varende boten.  
 
Dus door alles wat beweging suggereert, weglokken veronderstelt én voorstelt uit een toestand 
van loom vegeteren en verwelken, – naar de nog onbepaalde verte´. Die verte wordt opgeroepen 
door: 
´de treinen – dat symbool bij uitstek van afscheidnemen of/en onrust komen tot viermaal toe 
voor in het eerste tiental gedichten van Gilliams: ze zijn dol of driest wanneer zij door de 
landouw dreunen of hun hoge fluittoon is een verlokking die toch géén verlossing betekent – 
hier […] blijkt het een nog wat onpersoonlijke uitnodiging, een geluid dat een onbepaalde ́ men´ 
desnoods kán horen, omdat het zo stil is;  
de grachten […] smaken naar heimwee, vermits zij, ook al weet men niet naar wáár, althans 
naar ergens ánders lopen, wég van hier;  
vergezichten staan en bestaan achter de dagelijkse, ´zondagse´ werkelijkheid; zij vormen a.h.w. 
de coulissen die een ándere werkelijkheid alsnog verborgen houden, en die dáárdoor zo 
verlokkelijk blijken;  
de klokken plagen hem: zij vertolken een vreemde boodschap, nodigen uit, suggereren zonder 
te verklaren; en de dichter […] denkt aan de dorpen die hij dóór wil trekken, – waar de bruiden 
wachten en het huis in het koren voor hem gereedstaat;  
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ten slotte zijn de boten (net als de verre treinen van daarnet) de ´vervoerders´ die hij echter 
alleen maar hoort of in zijn verbeelding ziet.´  
 
Van Wilderode citeert vervolgens de derde en laatste strofe van ´Elegie´:  
 
     Maar ik sta hier voor het venster  
     van een boerenkamer 
     waar een stoel de stilte tekent  
     en de bloemen bruin verwelken  
     in een glas groen water.  
 
En hij becommentarieert voort: ´De droom voorbij, blijft dus de werkelijkheid van alle 
(zon)dag. Stilstand, verlies, verwelking. Metafysische roerloosheid.´ ´Interpreteer ik té ver´, 
vraagt hij zich af, ´wanneer ik het gedicht “Elegie” zie als karakteristiek voor wat men de eerste 
periode […] in Gilliams´ poëzie is gaan noemen? Tenzij de wezenlijke eenheid in zijn dichterlijk 
oeuvre een afsplitsing in ´ontwikkelingsfazen´ onmogelijk of althans overbodig zou maken!´  
     Daarna verklaart Van Wilderode zijn stelling. ´Wij hebben hier […] te maken  
 
1. met de typische situatie van de dichter, al letterlijk en figuurlijk ´de man voor het venster´ 
(hier, zoals in een aantal andere gedichten, staat hij in een boerenkamer; elders wordt zijn 
wijkplaats een binnenkamer, een houten huis of zelfs een blokhuis); hij is van bij de aanvang 
dus alreeds de bewogen maar machteloze (werkeloze) waarnemer.´ Van Wilderode illustreert 
dit met de eerste regel uit ´Het verlangen´, de prozaschets waarmee Vita brevis I opent: ´Wij 
hadden een duintop beklommen en overschouwden de grauwe verlatenheid van het landschap.´) 
De man voor het venster is overigens de titel van een van Gilliams´ essaybundels – proza dat 
zoals al zijn werk sterk introspectief en zelfanalytisch is. 
 
2. Ook is er het typische landschap, de heide, die soms een onherbergzaam, verwilderd gebied 
is, maar ook soms verwilderd en romantisch- aantrekkelijk tegelijk.   
 
3. ´ook al meteen vinden we hier´, stelt Van Wilderode verder vast, ´de voor de dichter typische 
tijd, dat is avond of nacht, herfst of winter, sneeuw en koude. Een verkilde of verkillende wereld 
die niet nalaat hem in te sluiten.´ Hier wordt een vers uit Droomballade geciteerd:  
 
     Ik sloot de ogen en er daalde diep  
     een ijskoud kristal in mij.   
 
4. Gilliams confronteert ons verder, aldus Van Wilderode, ´met het typische gevoel, dat men 
zou kunnen omschrijven als onvermogen en onmacht, smartelijke ingekeerdheid en 
bovenzinnelijk verdriet. Gilliams´ wereld wordt bestendig ´aangerand door de dood: in ons 
gedicht zijn het (slechts!) de bloemen die sterven, maar elders vertelt de dichter over een kleine 
nachtegaal die in stervenspijn neertuimelt binnen de kring van zwarte bomen; een blinde 
neergeschoten haas die in het ijzerhard struikgewas wordt achtergelaten of die […] 
stijfgemarteld in zijn bloed op de sneeuw ligt; een kind dat onder het kruis in zijn doodzijn 
slaapt als de slaap van zijn haar; zelfs de eigen dood: ´in het doorregend duister van de dood´ 
of in de ´vernietigende klaarte / die in mijn uitgebrande lichaam binnen schijnt´. In dit verband 
is het al minder bevreemdend dat de mensen, zelfs kinderen (de knaap met de buks!) jagers 
zijn.´  
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5. ´inderdaad zijn de typerende personages in deze gedichten, naast de boeren en buitenlieden, 
vooral ook bruiden en knapen, de “onbegonnenen” dus.´  
 
6. Vervolgens wijst Van Wilderode op de typerende eindregel(s) van Gilliams´ gedichten, die 
ingeleid door het voegwoord maar ´een tegenstelling uitspreken met het gevolg of besluit dat 
uit de inhoud van de eerste zin of zinsdeel te verwachten was:  
 
     (ik kon elders zijn, op de grachten of de stromen, in treinen of de uitnodiging van de     
     klokken achterna)  
     maar ik sta hier voor het venster van een boerenkamer... 
 
     (mijn verleden staat als versteend)  
     maar mijn toekomst wordt geboren uit verloren honig van geween.  
 
     (Mijn voeten konden gaan in lijf en lijden)  
     maar ´t hart heeft zich van weg vergist. 
 
     (Mijn slaaploze ogen zien geen einde)  
     maar in mij vangt het Einde aan.  
 
     (Lazarus, roerloos staande in de groeve heeft het hoofd omhoog gericht)  
     maar om ons hart niet te bedroeven bleven zijn ogen dicht. 
 
     (Ik zag binnen het eigen lijf / de schone landen van de dood / en de bergen van ´t paradijs)      
     maar toen ik buiten zag naar het vuur waren de herders reeds voorbij.  
 
7. Het laatste citaat leidt Van Wilderode naar een andere eigenschap die hij kenmerkend vindt 
voor Gilliams´ vroege dichtwerk: de ´typische terminologie […], die vaak verwijst naar de 
bijbel én naar de wereld van de schilderkunst.´  
De Waaslandse dichter ontdekt een aantal ´duidelijk-religieuze termen´, waarbij hij 
vanzelfsprekend de aandacht vestigt op Gilliams´ vaak besproken en op verschillende manieren 
geïnterpreteerde gedichtencyclus Het Maria-leven, gedichten die gebouwd zijn rond ´namen, 
situaties en symbolen uit evangelie en overlevering´. Daarnaast wijst hij op de laatste drie 
gedichten uit Eenzame vroegte – de bundel waartoe ´Elegie´ behoort –: Annunciatie […], 
Lazarus en Sint Johannes op Patmos. Van Wilderode noemt dezen ´duidelijk drie figuren die 
[…] in een totaal “nieuwe”, onverwachte situatie worden “gedwongen”´, zonder dat ze het 
willen (´huns ondanks´) – ´net als de dichter?´, vraagt hij. 
    
Vervolgens gaat het over de rol van de schilderkunst en de muziek in Gilliams´ werk. Over deze 
thema´s zullen de critici vaak schrijven – dat was al het geval vóór Van Wilderodes essay, want 
bij Gilliams is daar geen ontkomen aan, de auteur heeft er ook zelf veel over geschreven, en het 
thema zal in de loop der jaren steeds meer bespeeld worden. Van Wilderode haalt een interview 
met de Nederlandse letterkundigen J. Bernlef en K. Schippers uit 1965 uit de kast, waarin 
Gilliams heeft verklaard dat hij ´meer geïnspireerd [werd] door schilders en componisten dan 
door auteurs´. Van Wilderode merkt daarover terecht op dat de dichter op deze twee gebieden 
´door levenslange studie en belangstelling zowel als door aangeboren talent, beslagen ten ijs 
komt.´ Voorts wijst hij op de frequente ´formuleringen en beelden die hem a.h.w. door 
schilderijen zijn aangebracht´. ´Een stilleven bijvoorbeeld´: 
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     waar een stoel de stilte tekent  
     en de bloemen bruin verwelken  
     in een glas groen water. 
 
of:   Uw pijp, de pen en ook wat koude, 
        op tafel een ontblaêrde bloem... 
 
of:   De kamer in het schemerlicht der maan,  
        het ordeloze maal, de bekers en de bloemen,  
        de stoelen rond de dis verspreid...  
 
Hier en daar moet de lezer aan Chagall denken, zegt Van Wilderode: 
 
     Boerenmeisje blaast de hoorn.  
     De gele maan schijnt door de bomen.  
     Boerenmeisje koost de rozen  
     in de blauwe manen van het paard. 
 
Of elders aan de spitter van Van Gogh:  
 
     Ik zag u werken op het veld.  
     Uit de rode bomen  
     kwam zwart gevogelte gevlogen.  
     Op uw spa sprong licht.  
     Traag dwong uw voet het spadewit.  
 
Van Wilderode besluit samenvattend dat in de gedichten van de vroege Gilliams ´vrijwel alle 
elementen aanwezig zijn die in zijn later werk verhevigd, minder anecdotisch, ook tragischer 
aan de orde zullen komen´: ten eerste ´het besef van diepe, fundamentele eenzaamheid, die 
mensen (de moeder, de gedroomde bruid, het gedroomde kind...) zoekt, of weet, in de verte, in 
de buitenwereld, allengs duidelijker onbereikbaar´; ten tweede ´de […] aanvaarding van een 
levenslot dat noodlot is, en dus onafwendbaar; dat hij schrijvend probeert te bezweren, tot hij 
de nutteloosheid ondervindt van zijn strijd en verzet, van zijn levenslange zelf-ondervraging.´  
 
In het vervolg van zijn tekst zal Van Wilderode het hebben over de latere poëzie van Gilliams, 
alsook over zijn verhalen, essays en dagboeken, om vast te stellen hoezeer men de totale 
kunstenaar al in het beginwerk terugvindt. Inderdaad, bij Gilliams hangt alles met alles samen. 
Het uiteindelijke doel was de zelfanalyse, en, zo stelt Van Wilderode ´de aandachtige lezer (er 
zouden geen andere mogen zijn!) wordt van bij de aanvang van dit unieke oeuvre getroffen 
door de eerlijkheid van de belijdenis´. Ik denk dat men aan dit woord niet ontkomt als men iets 
wil zeggen over Van Wilderodes eigen dichtkunst. 
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Poëtisch concert Anton van Wilderode 
14 oktober 2015 

Belgische Residentie, Den Haag 

 
1.Onze ambassade in Den Haag. 2. Verwelkoming door 
ambassadeur Chris Hoornaert 3. Beatrijs van Craenenbroeck 
en Axel Buysse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse 
Regering in Nederland brengen de gedichten. 4. Aan de 
piano Ad van Sleuwen 5. Beatrijs overhandigd ons vijftalig 
boek ‘De Vlinderboom’ aan ambassadeur Hoornaert. 6. De 
prachtige hall waarin de receptie plaatsvond.  7. Onze 
voorzitter Luc Van den Brande tijdens zijn toespraak. 8. 
Dankwoord door Axel Buysse. 
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Gedicht ‘De rechterhand’ handschrift van Anton van Wilderode 
 

Voordracht gedichten: Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland 
Beatrijs van Craenenbroeck, initiatiefnemer en secretaris-generaal van de Internationale 
Vriendenkring Anton van Wilderode 
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Programma 

Verwelkoming door 
Chris Hoornaert, Ambassadeur van België 
Axel Buyse, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland 
Luc Van den Brande, Voorzitter Internationale Vriendenkring Anton van Wilderode 
 

Gedichten 
De rechterhand 

Het echtpaar - Cerveteri 2 Villa Guilia Roma 
Spreken met vader / Sprechen mit Vater 

Dag in September / Jour de septembre / Day in September 
 
Muzikaal Intermezzo 
“Bewogen Tijden” - In Eenzaamheid en Zelfbewustzijn - Jos Watelet (1881-1951) 
Wals - Jef van Hoof (1886-1959) 
 

Gedichten 
Ik zie de wind 

Ogenblik 
De paarden 

September 3 / September 3 
Terug / Encore une fois 

Weemoed mijn wereld / Melancholy, my world 
 
Muzikaal Intermezzo 
Impromptu - Lodewijk Mortelmans (1868-1952) 
Menuet - August De Boeck (1865-1937) 
 

Gedichten 
Wie gaat, wat blijft/Qui va, ce qui reste / Who leaves, what stays 

Reizende zuidwaarts 
Kat 

Twee lijkjes 
Binnenin 

 
Muzikaal Intermezzo 
Fantastische Dans - Hendrik Diels ( 1901-1974) 
Pastorale - Lodewijk Mortelmans (1868-1952) 
Exotische Dans - Arthur Meulemans (1877-1957) 
 

Gedichten 
Afscheid / Abschied /Adieu 

 
Muzikaal Intermezzo 
Troisième Fantaisie Opus 18 - Peter Benoit (1834-1901) 
 

Receptie 
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Hundisburg 15 november 2015 
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Plafondfresco’s om je blikken zalig te laten 
rusten. 

Een kijk op de zaal tijdens het concert. 

Beatrijs en Walter Moens in actie. 

Vlnr Walter Moens, Beatrijs van 
Craenenbroeck, Matthias Müller, Cristel De 
Meulder, Jan Van Mol. 

Een deel van de achterzijde van het kasteel. 
Ten titel van inlichting, het kasteel heeft 
ook een gastenverblijf. 
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Vlaamse lyriek in woord en muziek - zondag 6 december 
 

 
PROGRAMMA 

Pianosolo 
Menuet 
August De Boeck  (1865-1937) 
Zang & piano 
Hoe schoon de morgendauw   
Muziek : Lodewijk Mortelmans (1868-1952) 
Tekst : Guido Gezelle (1830-1899) 
Lenteavond 
Muziek : Ernest Van der Eyken (1913-2010) 
Tekst : Willem Kloos (1859-1938) 
De Pauw 
Muziek : Ernest Van der Eyken  
Tekst : Anton van Wilderode 
Poëzie 
Alhambra 
Ars Poetica 
September 3 
Anton van Wilderode (1918-1998) 
Pianosolo 

Fantastische Dans 
Hendrik Diels (1901-1974) 
Zang & piano 
Allerzielen 
Muziek : Muziek : Ernest Van der Eyken  
Tekst : Alice Nahon  
Vrede  
Muziek : August De Boeck (1865-1937) 
Tekst : Jan Lindemans (1888-1963) 
Moeder  
Muziek : Ernest Van der Eyken  
Tekst : Anton van Wilderode 
Poëzie 
Spreken met vader   
De rechterhand 
Anton van Wilderode 
Pianosolo 
De Sonatine voor Sofie 
Allegro Giocoso – Andante –Tempo Primo 
Ernest Van der Eyken  
Poëzie 
Kermisvogel  
Bluesette  
Assepoes   
Beatrijs Van Craenenbroeck   
Zang & piano 
To him 
Muziek : Ernest Van der Eyken (1913-2010) 
Tekst : Beatrijs Van Craenenbroeck 
Kindje, wat ben je toch zacht 
Muziek : Lodewijk Mortelmans 
Tekst : J.Reddingius 
Poëzie 
Kat  
Afscheid  -Abschied - Adieu  
Anton van Wilderode  
Zang & piano 
Avondliedeke 
Muziek : Ernest Van der Eyken  
Tekst : Alice Nahon 
’t Meezeke 
Muziek : Jozef Watelet 
Tekst : Guido Gezelle 
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Mededelingen 
 

LEVEN EN WERK VAN ANTON VAN WILDERODE 
door Roger Tempels 

 
Een boek voorstellen over het leven en werk van Cyriel Coupé 
alias Anton van Wilderode (1918-1998) aan de leden van zijn 
Internationale Vriendenkring is een dankbare opdracht. Zij 
kennen hem niet alleen als één van de bekendste Vlaamse 
dichters uit de tweede helft van de vorige eeuw, maar ook als 
iemand die actief was op heel wat andere terreinen. Toch is het 
beeld dat zij van hem hebben over het algemeen slechts 
fragmentarisch.  
Met dit boek kan deze beeldvorming bijgesteld worden, want 
het is de allereerste publicatie die een volledig overzicht geeft 

van de grote diversiteit van zijn activiteiten. Hieruit blijkt dat hij niet alleen dichter was, maar 
ook priester, leraar, prozaïst, essayist, scenarist, bind- en liedtekstschrijver, bloemlezer, 
vertaler van klassieke auteurs, voordrachtgever, gelegenheidsspreker en onvermoeibare 
reiziger. Bovendien wordt in het boek uitgebreid aandacht besteed aan zijn gedachtegoed, 
publiek optreden en alles wat door anderen over hem gezegd en geschreven werd. Dit alles 
wordt in de historische context geplaatst waarbij ook dieper ingegaan wordt op de 
interacties tussen zijn literair werk en zijn privé- en publiek leven. Deze laatste verliepen 
overigens niet altijd rimpelloos, want Van Wilderode leefde niet als een wereldvreemde in 
een ivoren toren, maar hij stond met beide voeten in het cultureel en maatschappelijk leven, 
waarbij hij de controverse niet schuwde. Als gepatenteerde netwerker kon hij hierbij 
rekenen op de onvoorwaardelijke steun van talloze vrienden, kennissen en sympathisanten 
uit (vooral) cultureel-traditionalistische, katholieke en radicaal Vlaamsgezinde milieus. Maar 
hij kreeg ook heel wat tegenkanting vanuit het kamp van literaire en/of ideologische 
andersgezinden. Zo werd hij als het ware de exponent van het spanningsveld dat heerste 
tussen deze groepen, en dat vaak bepalend was voor zijn imago en de beoordeling van zijn 
werk. Van Wilderode was dus niet alleen getuige, maar ook medespeler in de geschiedenis 
van Vlaanderen tijdens een lange periode van de twintigste eeuw. Dit boek is dan ook niet 
alleen zijn levensverhaal, maar tevens het relaas van hete hangijzers en gebeurtenissen en 
evoluties op cultureel, politiek en maatschappelijk vlak waarbij de ontvoogding en 
autonomie van Vlaanderen, de taalstrijd, de strijd voor de naoorlogse amnestie, het 
onderwijs en ‘werk in eigen streek’ belangrijke thema’s waren. 
Om dit alles te documenteren was jarenlang intensief opzoekingswerk nodig. Dat 
resulteerde uiteindelijk in meer dan vijfduizend aan Van Wilderode gerelateerde bronnen 
die heel wat nieuw feitenmateriaal en inzichten opleverden. Hieruit kon opgemaakt worden 
dat sommige auteurs die over hem schreven zich niet altijd baseerden op de meest 
betrouwbare bronnen, en ook bepaalde gebeurtenissen en situaties in zijn leven 
onbesproken lieten. Door de rechtzettingen en aanvullingen in dit boek worden heel wat 
misvattingen en clichés die thans nog rond de figuur en het werk van Van Wilderode 
circuleren, definitief uit de wereld geholpen. Bovendien brengt het hem en zijn werk 
opnieuw onder de aandacht van een breed publiek en diegenen die geïnteresseerd zijn in 
zijn maatschappelijke en literair-historische betekenis.  
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Inhoud en structuur van het boek 
Het boek is ingedeeld in een aantal perioden waarin telkens volgende onderwerpen aan bod 
komen:  

- Privé- en beroepsaangelegenheden. 
- Prijzen, eretekens, huldigingen e.a. 
- Reizen. 
- Maatschappelijk engagement. 
- Aanwezigheid op de literaire scène. 
- Het gesproken woord (toespraken, lezingen, interviews). 
- Medewerking aan massamanifestaties en evenementen (IJzerbedevaarten e.a.). 
- Medewerking aan radio, televisie en audiovisuele opnamen. 
- Vertaalwerk (Vergilius, Horatius, Sappho e.a.). 
- Dichtwerk (dichtbundels, verspreide gedichten, vertaalde gedichten). 
- Prozawerk (verhalend en beschouwend). 
- Bloemlezingen samengesteld door A. van Wilderode.  
- Publicaties over A. van Wilderode (biografieën, speciale uitgaven, verspreide essays). 

Verder komen hierin specifieke thema’s aan bod waaronder zijn zoektocht naar zijn definitieve 
schuilnaam, clandestiene medewerking aan bepaalde publicaties, botsingen met de openbare 
radio- en televisieomroep, promotie tot Vlaamse Vergilius, gerommel in de Vlaamse 
Volksbeweging, het ‘sofa-incident’, scheurmaker in Melle, literaire oud-leerlingen (Paul Snoek, 
Tom Lanoye e.a.), contacten met kunstenaars, Anton van Wilderodeverenigingen en -prijzen 
en perikelen rond het ‘dichtershuis’ van Van Wilderode. Bovendien wordt ruime aandacht 
besteed aan de receptie van zijn literaire werk in Vlaanderen en Nederland. 
 
Kenmerken van het boek 
Titel: Leven en werk van Anton van Wilderode.  
Ondertitel: Een gecommentarieerde inventaris. 
Auteur: Roger Tempels. 
Uitgever: Eigen beheer. 
Uitvoering: Garengenaaide hardcover, 168 x 240 mm, 736 blz.  
ISBN 978-90-825121-0-6. 
NUR 321 
Wettelijk depot: D/2016/Roger Tempels, uitgever. 
 
Hoe het boek bekomen? 
Het boek is niet in de handel verkrijgbaar en enkel te bestellen bij de auteur. De kostprijs 
bedraagt 30 euro + 6 euro verzendingskosten (voor bestelling van meerdere exemplaren of 
vanuit het buitenland contact opnemen met de auteur). Het boek wordt zonder 
verzendingskosten aan huis afgeleverd bij de inwoners van Moerbeke-Waas.  
Bestelling van het boek gebeurt door storting van het gepaste bedrag op rekeningnummer 
IBAN: BE14 0000 8863 7283 (BIC: BPOTBEB1) op naam van Roger Tempels, met de 
mededeling: AVW + het volledige afleveringsadres. Voor bestellingen na 1 januari 2017 eerst 
contact opnemen via telefoon 09/346 92 13 of e-mail roger.tempels@hotmail.be in verband 
met de verdere beschikbaarheid van het boek (beperkte oplage). 
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Ons lid Christina Guirlande stond in de 
maand maart in volle belangstelling. 
De artikels in diverse kranten liegen er 
niet om. Christina won de Prudens Van 
Duyseprijs, uitgereikt door Marnixring 
van Dendermonde. Ze was gehouden 
twaalf gedichten te schrijven over 
Dendermonde en een over Prudens 
Van Duyse. Marnixring Dendermonde 
Ros beiaard reikt deze prijs uit aan 
personen of verenigingen die hebben 
geijverd voor de handhaving of 
verspreiding van het Nederlandse 
erfgoed. Of een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan de Vlaamse 
bewustwording”, aldus voorzitter Jo 
Van den Bossche. De prijs is 
geëvolueerd van een prijs ter 

bekroning van een carrière naar een opdrachtwerk, in een telkens wisselende discipline van 
de kunst of van de wetenschap. Voor de veertiende editie werd stadsgenot Christina 
Guirlande door ons aangesteld tot stadsdichter. De dertien werken zullen een jaar lang op 
grote dragers te zien zijn in de historische stadskern van Dendermonde. Ze zullen ook de rode 
draad zijn voor een poëtische 
wandeling. Ze worden ook 
gebundeld en opgehangen in de 
tentoonstellingsgang van het Sint-
Blasiusziekenhuis. We willen zo een 
hulde brengen aan een grote 
dichteres en het genoegen van haar 
rijke, maar toegankelijke poëzie 
schenken aan de stadsgenoten en 
aan de vele toeristen die 
Dendermonde bezoeken.” 
“Ik werk graag in opdracht” zegt 
Christina “ik schrijf dan dingen die ik 
anders nooit zou hebben 
geschreven” 
 
 
 
 



 21 

Geschenk voor Daniel - Suzanne Vrolijk 
Een verhaal over de intense liefde tussen de Nederlandse 
niet-Joodse Maaike Rolofs en de Joodse Israëlie Daniel 
Doron, die ondanks grote verschillen en de verschrikkingen 
van de oorlog standhoudt, maar die een echtscheiding 
uiteindelijk niet voorkomt. Hun zoon Rafael is dan tien jaar. 
Kort na de dood van zijn vader komt Rafael, officier in een 
Israëlische geheime legereenheid, naar Nederland. Hij 
neemt de brieven mee die zijn moeder, eindredacteur van 
een gerenommeerd vrouwenblad, ongeopend aan zijn vader 
had teruggestuurd. Deze roepen pijnlijke herinneringen op 
bij Maaike. Ze wordt ziek van schuldgevoel en spijt en vraagt 
psychologische hulp. Als haar zoon op een gevaarlijke missie 
in ernstige problemen raakt, dwingt ze zichzelf positief te 

blijven. Ze krijgt steun van haar hoofdredacteur Max Hijmans, die verliefd op haar is. Maar 
voordat zij een beslissing over hun toekomst nemen, moeten er in Israël enkel kwesties 
worden afgerond. Ik ga volledig akkoord met de recensie verschenen in NBD Biblion, waarin 
o.a. “Een sfeervol en vlot geschreven verhaal waarin het accent ligt op de gesprekken en 
minder op de actie. De auteur schrijft zorgvuldig en met psychologisch inzicht het proces van 
traumaverwerking. Geloofwaardige personages. Debuutroman van de auteur die als 
reisjournaliste werkte. Een erkenbaar thema voor een breed publiek.” 
376 pagina’s, prijs: €19,95 verzendingskosten niet inbegrepen 
Uitgeverij Aspekt, Bestelnummer: 2015281065 
 
 
 

 
Er vond een opendeurweekend plaats op zaterdag 23 en zondag 24 april in het “Huis 
Mortelmans’, Boterhamstraat 1 – 2000 Antwerpen (hoek Falconrui), dat zijn vijfjarig bestaan 
vierde. Dit museum is wellicht een van de kleinste en (voorlopig?) nog minst bekende van 
Antwerpen, er worden wel drie kunstenaars uit één familie geëerd. De focus ligt vooral op 
Franck Mortelmans (1898-1986), de neef van de ‘bloemenschilder’ Frans Mortelmans (1865-
1936) en van de componist Lodewijk Mortelmans (1968-1952). Het museum is de beste plaats 
om kennis te maken met de specifieke kleurtoets in de landschapsschilderijen en de subtiele 
pastels van Frank Mortelmans. Voor alle info omtrent de Stichting Mortelmans:  
www.lodewijkmortelmans.be 

http://www.lodewijkmortelmans.be/
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De Belgische Natuurkundige Vereniging onthulde samen met de Internationale Solvay 
Instituten en de European Physical Society op 24 oktober een herdenkingsplaat in het 
Brusselse Hotel Meropole. Daar werd in 1921 de eerste Solvay-conferentie gehouden. Onder 
de 24 briljante geesten die op uitnodiging van de industrieel Ernest Solvay bijeenkwamen 
om te discussiëren over fysica, waren er negen die later een Nobelprijs zouden winnen, 
onder wie Albert Einstein, Max Planck, Marie Curie en Hendrik Lorentz. De Solvay-
conferenties die daaruit volgenden legden de basis voor de kwantummechanica. “Daaruit 
zijn heel veel moderne toepassingen ontstaan” zegt Jozef Ongena. “Onder meer transistors, 
die leidden tot chips, en het internet, kernenergie, scanners, deeltjesfysica, de gps, 
ledlampen en uw smartphone”.  Er worden nog altijd Solvay-conferenties rond fysica en 
scheikunde gehouden. “België is nog altijd een belangrijk land voor fysica. Denk maar aan 
François Englert, die in 2013 mee de Nobelprijs won voor het Higgsdeeltje. Het blijft 
belangrijk dat onze jeugd zich aan de wetenschap wil wijden”. 
  
Ons lid Jozef Ongena (Sint-Nikaas 1958) behaalde zijn doctoraat aan de Universiteit van 
Gent. 
Hij werkt samen me het Duitse Forschungszentrum Jülich en Mx-Planck Institut, met JET 
(Joint European Torus, grootste kernfusielaboratorium ter wereld) in het Britse Culham, en 
met het in aanbouw zijnde ITER in Cadarh in Frankrijk. 
Hij is Onderzoeksdirecteur aan de Koninklijke Militaire School en voorzitter Energy Group 
European Physical Society.  
 
Daarbuiten werkt Jozef Ongena (Jef voor de vrienden) aan een boek wat totaal niets te 
maken heeft met fysica, meer verklap ik niet, ik wil niet op de zaken vooruitlopen te 
gepasten tijde breng ik hierover verslag uit.  
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Wie gaat wat blijft 

 
19 Maart 2016, een volle kerk familie, vrienden, 
bekenden, allen daar om afscheid te nemen van 
dichter Emmy Swerts. 
Mijn verwachting werd beantwoord, poëzie was de 
leidraad doorheen de ganse dienst verweven met 
Emmy’s geliefde muziekstukken. Net als iedereen zat 
ik ingetogen op mijn stoeltje te ondergaan dat weer 
een bestaan waarmee men binding heeft gehad, 
verdwenen is. Als eerbetoon, waarmee anders, 
plaatsen wij een drietal van haar gedichten, die alles 
met afscheid te maken hebben. 
 

 
 
 
 
 
 

Er is een Kracht 
een Kracht die mensen leven laat  
na de dood 
 
in boom en bloem 
in gras en koren 
in de zang van zee en wind 
in wolk en aarde 
leeft een Kracht een oerbegin 
 
in eeuwen voor en na 
een Kracht voor wie  gingen 
een Kracht voor wie huilend achterbleven 
een Kracht die geest boven materie 
leven laat 
krachtiger  dan het klaarste aardelicht 
sterker dan dit leven… 

E.S. 
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